
 

ביאור טענת יהודה ליוסף שלא יקח את בנימין לעבד 
 כתשלום הגניבה

אמר יהודה  ,איתא במדרש ויגש אליו יהודה וגו' )מד יח(
ויש  .בנמוסינו נאמר ואם אין לו ונמכר בגנבתו וזה יש לו ע"כ

נת יהודה היתה לומר ליוסף שבנימין ושמאחר וכו ,לתמוה על כך
וזה "הפסוק ודקדק  הוצרך לסיוםמדוע  ,יש לו להשיב את הגניבה

אם ימצא "של הפסוק דכתיב  הביא את תחילתהיה לו ל ,"יש לו
 ,שבזה כתוב בפירוש שאם יש לו ישלם ,ודיו "הגנב שלם ישלם

 כך מסיום הפסוק.ומדוע הוצרך לדקדק 
אם  שאמר ליוסף הניחא ,ונראה לפרש שכך היתה טענת יהודה

הגביע לא היה כעת אצל בנימין יכלת לטעון שערכו רב וכמו 
שערכו רב ולא ניתן לשלם  מאחרו ,שנאמר בו והוא ינחש וכו'

 עכשיואבל  ,תמורתו הרי שבתמורה רוצה את בנימין לעבד
הרי שחייב בנימין רק  ,םיהיינו שהקרן קידשהגביע אצל בנימין 

על שלו יגניבתו ולא בכפדרשו חז"ל ונמכר הרי ו ,כפל כדין כל גנב
 ב, ממילא אינך יכול ליטול את בנימין לעבד.כפל לא נמכר הגנ

ב יבנימוסינו כת ,ולפי"ז שפיר אמר לו יהודה סיפא דקרא דה"פ
את הקרן לגנב רק אם אין ש"ואם אין לו ונמכר בגנבתו" כלומר 

ביע קיים ג"וזה יש לו" שה ,לשלם נמכר בגניבתו וואין באפשרות
 .אינו נמכר כפל ועל ,כפל אלאחייב ותו אינו 

 נפלאות חדשות

מדוע דוקא יהודה טרח לבאר מז בטעמי המקרא ר
 לאביו להשיב את בנימין

הטעמים  ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני וגו' )מד יח(
שמעל תיבות אלו הינם "קדמא ואזלא" "רביעי" "זרקא מונח 

אמר יהודה הנה דובהקדם  ,ונראה לפרש לפי"ז דבר נפלא .סגול"
ואיתא  ,ליעקב אם לא הבאתיו אליך כו' וחטאתי לאבי כל הימים

שהמכוון באומרו כל הימים היינו בעולם  במדרש והביאו רש"י
 הבא.

יהודה נחלץ  מדועשהוקשה לו  ,ונראה לרמז זאת בטעמי המקרא
מדוע  רמז זאת כך:ו ,לעזרת בנימין ולא ראובן שהוא היה הבכור

כלומר יהודה  ,הקדים "ואזלא" והלך "רביעי""קדמא" כלומר 
 ,להציל את בנימין ולא ראובן שהוא הבכור ,שהוא הבן הרביעי

שזרק  כלומרמשום ד"זרקא"  :ועל כך משיבים טעמי המקרא
 מלהיות מונח "סגול" כלומר בתוך עם כלומרעצמו "מונח" 

והיאך זרק עצמו מלהיות מונח בתוך  ,ישראל שהוא עם סגולה
 ,ע"י שאמר חטאתי לאבי כל הימים בעולם הבא ,העם סגול

 ,כלומר שהסכים לדחות עצמו מעוה"ב אם לא יביא את בנימין
 .לכן דוקא הוא טרח ולא ראובן

 קול אליהו

 

 כפרעה הא דינו בטביעהס יוסף יעמדוע אם יכ

איתא במדרש  ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה )מד יח(
 .ותמוה .אתה טובע ביםשאמרו לו מה פרעה נטבע בים אף 

 ,ונראה לפרש דאיתא בגמ' נדרים )כב( כל הכועס משתכח תלמודו
 ,ואיתא במשנה באבות כל השוכח דבר אחד מתלמודו חייב מיתה

ואיתא עוד בגמ'  ,וקיי"ל דסתם מיתה האמורה בתורה של חנק
ומי  ,דין ד' מיתות לא בטל ,אע"פ שבטלו ד' מיתות בי"ד

 .עיי"ש שנתחייב חנק טובע בנהר
שאמרו האחים ליוסף  ,ואחר ד' הקדמות אלו נראה ליישב דה"פ

והשוכח דבר אחד  ,אל תכעס שאם תכעס תשכח דבר מתלמודך
מיתות בי"ד  וכשאין ,וסתם מיתה היינו חנק ,מתלמודו חייב מיתה

נמצא שאם תכעס דינך יהיה לטבוע בנהר  ,ב חנק טובע בנהריהחי
 .כפרעה

ך אסור לדאיתא בגמ' שהמ את הפסוק, ובעוד אופן אפשר לפרש
"כי כמוך  משוםרו לו "אל יחר אפך" שאמ ,לו לכעוס ולפי"ז ה"פ

מה הוא מלך אף אתה מלך  ,כלומר שהנך בדרגת פרעה ,כפרעה"
 .ואסור לך לכעוס

 מדרש יהונתן

 כיצד הוכיח יוסף לאחיו שהוא יוסף

יש לתמוה על הלשון העוד  אני יוסף העוד אבי חי )מה ג(
העוד אבי "רק אם  "יוסף אני"שמשמע מלשון זה ש ,שנכתבה בה'

עוד יש  .חי אם אביו לענין הוא יוסףשמה שייך זה ותמוה  ,"חי
כשירדו כבר הרי  ,העוד אבי חישוב כעת  שאל מדועלהקשות 

 .ואמרו לו עודנו חיעל כך שאלם לשבור אוכל 
 ,יהאם יעקב ח שב שאכן כאן לא היתה כונתו לשאולונראה ליי

שרצה להוכיח להם מיעקב שהוא  מפני שכבר ידע שחי, אלא
  , וכדלהלן.יוסף ואינו משקר להם

איתא ברש"י עה"פ כי בן זקונים הוא לו )לז ג( שהיה זיו הנה ד
עוד  ,כלומר שהיה יוסף דומה ליעקב ,מה לו כו'ואיקונין שלו ד

נשכח מלב ת כרותה לארץ שהמת בבואו לארץ איתא בגמ' ברי
 .האדם

כירו את פניו של יוסף ולפי"ז נראה ליישב שהרי האחים לא ה
ואם  ,אמר להם "אני יוסף"לפיכך  ,שקר להםמוחששו שמא 

כלומר הרי  ,רצונכם לדעת שאיני משקר לכם "העוד אבי חי"
 .שצורתי דומה לצורתו וא"כ תראו ,אבינו חי ולא שכחתם את פניו

לענות אותו כי מה שנאמר "ולא יכלו אחיו  ףובזה נראה לפרש א
קרא לומר משהיה ל ,וקשה דלכאו' הוא שפת יתר ,נבהלו מפניו"

מילת פניו בולדברינו שפיר הדיוק  ,"מפניו"רק כי נבהלו ומאי 
 .שנבהלו כי ראו את פניו שדומה הוא לאביהם מפני

 משנת רבי אליעזר

 )תלמיד ר' העשיל מקרקא(
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 הטעם שלא רצה יוסף שיהא יעקב עני

שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש וכלכלתי אותך 
הפסוק  משמע מלשון אתה וביתך וכל אשר לך )מה יא(

 ,כלומר פן יעשה עני ,"ורשתפן "שאמר לו שיכלכלו רק משום 
וזה  .מכלכלו משמע שבלא חשש זה שיעני יעקב לא היה יוסף

 .תמוה
בגמ' קידושין )לב.( שנחלקו  ונראה לפרש ע"פ מאי דאיתא

והגמ' מסיקה דכבוד אב  ,אב או משל בןהאם כבוד אב משל 
וכתבו תוס' )ד"ה אורו( שדוקא כאשר יש לאב משלו  ,משל אב

לו כסף אזי  איןואבל אם האב עני  ,אב משל אב דאמרי' דכבו
הדברים ומשמע בתוך  ,ד הוא משל בן לכו"עבוהחיוב כי

 .מדין צדקה עיי"ש כיבוד אלא ב מדיןוחי אב עני אי"זכשהש
אם אכן אפרנסך  ,שכך אמר יוסף ליעקב יש לפרש ולפי"ז

ואחר  ,משלך כהדין שכבוד אב משל אב אזי לבסוף תורש
שאז לא אקיים  אלא ,אהיה חייב להאכילך עדיין שתעשה עני

לכן רצוני כבר השתא  ,בכך מצות כיבוד אלא רק מצות צדקה
כשאינך עני לפרנסך משלי בכדי שיחשב לי זה למצות כיבוד 

 .צות צדקהולא רק למ
אלא  ,לו שיפרנסו רק כדי שלא יעני ושפיר שלא נתכון לומר

אמר לו אפרנסך כדי שלא תהא עני ואז לא אוכל לקיים מצות 
 .כבוד אב

 זרע שמשון

פסיעה  לאבאביהם  לאיעקב  הלכו בניאכן האם 
 גסה כמאמר יוסף

 היבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם )מויעלו ממצרים ו
הרי  ,תורה ויעלו ממצריםהלכאורה תמוה מדוע כתבה  (אכ

כים יארץ כנען אל אביהם שצרלפשוט שאם צריכים הם לבוא 
 .לצאת ממצרים

ונראה לפרש שהנה ידע יוסף שילכו הם בזריזות לאביהם כדי 
מהר שבנו יוסף  רולשמחו כמה שיות ,לקיים מצוות כבוד אב

שפי' רש"י ולכך אמר להם שלא יפסעו פסיעה גסה כמו  ,חי
ם הרי ימושל ומלך במצרהיה שיוסף ומאחר  ,בפסוק קודם

שהרי אסור להם למרוד במלך שדינא  ,שהיו חייבים לשמוע לו
אומנם כל  ,אכן לא הלכו פסיעה גסה לפיכךו ,דמלכותא דינא

מה שמחוייבים מדינא דמלכותא לשמוע לו הוא דוקא במצרים 
 ,נא דמלכותאאבל חוץ למצרים תו אי"ז די ,ששם הוא מושל
 .לרוץ לאביהם מדין כיבוד אבהם ואדרבא חייבים 

נמצא לפי"ז שבתוך מצרים הלכו בני יעקב לאט משום ציווי 
אבל מחוץ למצרים הלכו מהר  ,יוסף שדינא דמלכותא דינא

 ,הפסוק דה"פאת ולפי"ז יש לפרש היטב  ,משום כבוד אביהם
לאט  "ויעלו מצרים" כלומר שתחילה עלו ממצרים ושם הלכו

ואז תיכף ומיד שעלו ממצרים "ויבאו ארץ כנען  ,כציווי יוסף
כבוד אב הלכו  חמתכלומר שבמהרה היו אצלו שמ ,אל אביהם"

 .מהר
 מהרי"ל דיסקין

הקשר בין פסיעה גסה לבין לעולם יכנס אדם בכי 
 טוב

אל תפסעו פסיעה גסה  י"פרש  אל תרגזו בדרך )מה כד(
 .ומקורו בגמ' תענית )י( .ותכנסו בחמה לעיר עכ"ל

 

ב.  ,א. שלא יפסעו פסיעה גסה :ונראה לפרש שב' הדברים
דאיתא בחז"ל  ,דבר אחד הוא וה"פ ,שיכנסו בחמה לעיר

נמצא  ,שפסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של אדם
מילא יסברו מו ,שאם יפסעו פסיעה גסה יהיו עיניהם כהות

דרזו להיכנס לעיר ויז ,ששקעה חמה או שתכף תשקע החמה
ונמצא שלא ירוויחו מכך  ,משום שצריך להיכנס בכי טוב

יכנסו לעיר קודם  בפסיעה גסהי שילכו "שעמפני לכו מהר יש
 .החשיכה

 מהרי"ל דיסקין

הכסף שנתן יוסף לבנימין תחת הימים שכיבד את 
 אביו במקומו

יש להבין מדוע  ולבנימין נתן שלש מאות כסף )מה מב(
וכן יש להבין מדוע נתן , רק לבנימיןאלא לכולם לא נתן כסף 

 .דוקא שלש מאות כסף
וישב נאמר וישב ראובן על  שתבפרשונראה לפרש ובהקדם 

הו וופרש"י שראובן לא היה עמהם כשמכר ,הבור וגו' )לח כט(
 משמע ששימוש ,שבאותו היום הגיע תורו לשמש את אביו

על כל השבטים בשוה שכל יום שמשו בן מוטל אביהם היה 
והנה מאחר שיוסף לא היה עמהם כ"ב שנים הרי  ,אחר

לשמש את אביו נתווספו לשאר  ושאותם ימים שהיה תור
שכעת יפרע להם חוב זה מחייבת וממילא שורת הדין  ,האחים

היה צריך לשלם ילא מן הדין שברם  ,אביו אתו תחתיו שמשש
 יוכל לשמש אשללעצמם וגרמו הו והם מכרהרי להם על כך ש

 א היה במכירה ממילאבנימין שללגבי אומנם  ,אביהם את
 שימשישלם לו יוסף על הימים שמחייבת ששורת הדין 

 .אביהם אתתחתיו 
ין על אותם ימים כמה שכר מגיע לבנימ ועתה יש לחשב

 .ונראה כדלהלן ,את יעקב תחת יוסף שמששנתווספו לו ל
)פר' בא( ובב"י )או"ח סי' לב( שבשנה יש  איתא בפענח רזא

 ,ולזה מרמז הש' שבתפילין עיי"ש ,שלוש מאות ימי חול
מאות ימי עבודה שאת בכל שנה רק שלוש  מעתה יש לחשב
חלק שלוש מאות ימי כשנו ,לגבי עבודה שבת אין לחשב

 ,הרי כ"ה ימי עבודה בשנה לכל בן ובן ,עבודה לי"ב שבטים
 ,של כל בן בכ"ב שנה שלא היה יוסףויש להכפיל הכ"ה יום 

  .הרי חמש מאות וחמישים יום
 שימושיוסף חמש מאות וחמישים ימי  הרי שהיה על

היו י"א אחים הרי שכל שומאחר  ,אחיולו שהחסיר והשלימו 
אלא שלכל  ,אח השלים חמישים יום במשך אותם כ"ב שנים

שלא  אבל לבנימין, הוושהם מכרמפני האחים אי"צ לשלם 
על חמישים ימים  והיה צריך לשלם לבמכירה נמצא ש היה

 .את יעקבתחתיו  שימשש
בדינר יש ו ,ואיתא במדרש רבה דשכר עבודה הוא דינר ליום

יה חייב יוסף לבנימין נ' נמצא שעל חמישים יום ה ,שש מעות
 .שלוש מאות מעות שהםדינרים 

כלומר  ,ולפי"ז מדוקדק היטב שנתן לבנימין שלוש מאות כסף
 שימששכר המגיע לו על הימים שהשזהו  ,ש מאות מעותשלו

 ,נתן דוקא לבנימיןעתה מדוע וכן שפיר  ,את האב תחת יוסף
 .הווהם מכרהרי שלשאר האחים לא היה חייב שמפני 

 אור תורה לגה"ק מאוסטרובצה
 )אות י'(

 
  לע"נמוקדש 

 ז"ל יוסף "רב יעקב רבי
 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  ז"ל דודב"ר  חזקיהו ביר

 ת.נ.צ.ב.ה.

 


